Maandbrief januari,

Heiloo, 15 januari 2018

Aan de ouders,
Na een mooie kerstdienst en een gezellige kerstafsluiting op school, met heerlijke
oliebollen, een prachtig kerstoptreden van de kinderen met muziek, gingen we een
welverdiende kerstvakantie tegemoet. Vandaag zijn de kinderen in de klassen
gestart met hun vakantieverhalen en nieuwe projecten.
Wij wensen u allen een heel goed en inspirerend Nieuwjaar toe!

Als we in de loop van deze week weer een beetje aan het ritme gewend raken, willen
wij iedereen weer vragen om op tijd op school te komen, zodat we in iedere groep
gezamenlijk kunnen starten met de dagopening.
Het is echt heel fijn als we meteen na de tweede bel in de groepen met de
dagopening kunnen starten. Bedankt voor uw medewerking.
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, wilt u
dit dan op tijd melden.

Schilderwerk:
U heeft vast wel gezien, dat er in de kerstvakantie hard gewerkt is in school.
Alle deuren en kozijnen in de hal zijn voorzien van een nieuwe frisse kleur.
Nog niet alles is af maar de komende weken zullen de laatste stukjes worden
afgemaakt.
In het nieuwe schooljaar zullen de lokalen worden aangepakt.
Adreslijst:
Deze maand wordt de adreslijst weer aangepast. Heeft u een adres- of
telefoonnummer- wijziging, die u graag op de lijst vermeld wilt hebben, geeft u dit
dan, voor dinsdag 22 januari door aan Marije Peters. U kunt uw wijziging ook
telefonisch 072-5338286 of per e-mail doorgegeven. Ons e-mail adres is:
heiloo@jvrschool.nl

Project kastelen in groep 1/2
Luizencontrole:
Na iedere vakantie komen de luizenouders alle kinderen en de leerkrachten op luizen
controleren. Volgende week wordt iedereen weer gecontroleerd.

PBS:
Afgelopen dinsdag 9 januari zijn we officieel gestart met Positive Behavior Support.
Het uitgangspunt van deze aanpak is dat je als leerkracht/ouder zoveel mogelijk het
gewenste gedrag van kinderen bekrachtigt.
De afspraak die we de komende tijd in en rondom de hele school extra benadrukken
is: “Gebruik je binnenstem binnen en je buitenstem buiten”.
Deze afspraak staat centraal de komende 4 weken.
Groep 7/8:
Maandag 22 januari gaat deze groep naar de huisvuilcentrale, kunt u nog mee rijden
en begeleiden dan kunt u zich inschrijven in de hal. Hartelijk dank alvast hiervoor.

ABC commissie:
Dit jaar is het thema van de ABC commissie poppenspel.
Groep 7/8 heeft al een toffe voorstelling gehad.
De andere groepen krijgen die nog.
Dinsdag 23 januari gaat groep 3/4 naar de voorstelling ‘Bashi’ in de Beun.
Maandag 29 januari gaat groep 1/2 naar een voorstelling in de Beun, van Ila v.d.
Pauw.
Maandag 5 februari gaat groep 5/6 naar de voorstelling Odysseus bij Fabrique
Unique.
Groep 1/2:
Dinsdag 30 januari gaat deze groep naar de bibliotheek voor het boekenproject ‘ssst
de tijger slaapt’.

Muziek ontdekkingstocht
Op 29 januari start onze muziekdocente Daniëlle de Ruijter een muzikale
ontdekkingstocht voor kinderen uit groep 1 t/m 3.
Tijdens deze ontdekkingstocht krijgen de kinderen met allerlei verschillende
instrumenten te maken, waaronder gitaar, harp, blokfluit, piano, keyboard… De
kinderen ontdekken de verschillende instrumenten niet alleen, ze maken er ook
muzikale verhaaltjes, liedjes en muziekstukjes mee.
Daarnaast wordt er gedanst, gezongen, geluisterd naar muziek en nog veel meer.
Aan het einde van deze buitenschoolse cursus van 10 lessen hebben de kinderen
een idee gekregen van de instrumenten waar ze een voorkeur voor hebben.
Gedurende de laatste 5 minuten van iedere les zijn de ouders steeds welkom om te
luisteren naar wat de kinderen die les hebben gedaan.
De cursus kost €60,- en gaat door bij voldoende animo. (8 a 10 ll.)
U kunt uw kind hiervoor inschrijven op een lijst in de hal.

CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem:
In de maanden Januari en Februari maken de kinderen van de groepen 2 t/m 8
verschillende CITO-toetsen. Deze toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem van
CITO. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De uitslag van de toetsen
wordt met u in de oudergesprekken in maart besproken.
Als uw kind naar de tandarts of dokter moet, wilt u de tijdafspraak dan even
afstemmen met de leerkracht? Als een kind later de CITO toets moet inhalen, is dat
organisatorisch erg lastig.
Normaliter werd in februari bij groep 8 de CITO eindtoets afgenomen. De eindtoets is
nu in april/mei verplicht. Er valt een keuze te maken uit een aantal eindtoetsen. De
ouders van groep 8 worden in een aparte brief hierover geïnformeerd.

Data februari:
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 februari
Donderdag 8 februari
Dinsdag 13 februari
Donderdagavond 15 februari
Vrijdag 16 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari

24 februari t/m 4 maart.

Poppenvoorstelling voor groep 5/6.
Groep 7/8 uitje naar Expo, kunt u mee
begeleiden?
Groep 5/6 naar de bieb.
Chris James op school voor alle groepen.
Chris James op school voor alle ouders
en belangstellende.
Schaatsles
Groep 5/6 naar Baduhenna
De hal moet worden leeggehaald,
aangezien de vloeren in de was worden
gezet. Wie wil ons na schooltijd even
komen helpen?
Voorjaarsvakantie,5 maart beginnen we
weer.

Vriendelijke groeten van het team,
Natascha, Eline, Hilke, Coralie, Enide, Anneke, Jaap, Sylvia en Marije.
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